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HISTÓRIA 

 

Capítulo 7 – Mulheres e homens livres dos engenhos  

 

• Trabalhadores livres nos engenhos: Indígenas, ex-escravizados, portugueses e seus 

descendentes. 

 

 Funções exercidas pelos trabalhadores livres nos engenhos 
 

→ Feitor: Vigiar os escravizados e forçar-lhes a trabalhar o máximo que pudessem. 

→ Mestre de açúcar: Controlar todas as etapas da fabricação do açúcar. 

→ Ferreiros, carpinteiros e pedreiros: Fazer a manutenção das construções e dos equipamentos. 

→ Marceneiros: Criar móveis. 

→ Oleiros: Trabalhar na fabricação de tijolos e telhas. 

→ Alfaiates: Fazer roupas. 

→ Sapateiros: Confeccionar os sapatos e os arreios dos cavalos. 

 

• Mascates: Era um mercador ambulante que percorria as ruas e estradas vendendo seus 

objetos. 

 

• Holandeses: Os holandeses também tiveram interesse em explorar as riquezas do açúcar. De 

maneira insistente invadiram o Brasil com o objetivo de controlar a produção açucareira  

 

• Maurício de Nassau: Foi o responsável em administrar Recife e Olinda em Pernambuco, 

principal área produtora de açúcar na colônia. Ele realizou grandes mudanças favoráveis nessa 

região e também mandou construir a Cidade Maurícia. 
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Capítulo 8: Outros trabalhadores livres no campo 
 

• Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro não havia gado. Foram eles que 

trouxeram esses animais para o Brasil.  

Os bovinos eram utilizados para mover as moendas, transportar a cana, puxar o arado. A carne e 

o leite ajudavam a complementar a alimentação. O couro era usado para confeccionar arreios, 

roupas, calçados, chapéus e muitos outros objetos. 

 

• Mais tarde, com a expansão da produção açucareira, a criação de gado foi deslocada para o 

interior e iniciou-se, assim, a ocupação do sertão. 

 

• A criação de gado acompanhou o curso do rio São Francisco e com o avanço da pecuária, vilas 

e povoados começaram a se formar no interior do Brasil.  

 

• Os jesuítas: Foram os responsáveis em instalar aldeamentos religiosos, chamados de missões, 

e fundar colégios com o objetivo de catequizar os indígenas. 

 

• Bandeirantes: Foram os responsáveis em organizar expedições para o interior da colônia. A 

finalidade desse grupo de pessoas era capturar indígenas e descobrir ouro e pedras preciosas. 

 

Rotina dos indígenas nas missões jesuíticas 
 

• Participavam de missas; 

• Cultivavam a terra; 

• Cuidavam dos animais; 

• Coletavam plantas; 

• Fabricavam diversas ferramentas. 

 

• Drogas do sertão: Os indígenas conheciam milhares de plantas que poderiam ser utilizadas 

como medicamentos. Durante as missões, localizadas na Amazônia, os indígenas recolhiam as 

drogas do sertão para os jesuítas. Dessa forma, essas plantas, poderiam ser comercializadas na 

Europa.  

 

• Nas missões jesuíticas existia uma grande concentração de indígenas e os bandeirantes 

atacavam esses aldeamentos com o objetivo de capturar esses povos. Os nativos resistiam 

lutando, muitos morreram, outros foram presos e alguns conseguiram fugir nesses confrontos.  
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Capítulo 9: Trabalhadores livres na região das minas 
 

• No século 18 ocorreu um rápido aumento da população urbana no Brasil. Isso aconteceu devido 

a atividade mineradora. Muitas pessoas partiram para a região das minas com o propósito de 

enriquecer com a descoberta do ouro. 

O crescimento desordenado da população e a falta de planejamento ocasionaram diversos 

problemas na região das minas, sendo eles: 

 

→ Falta de alimentos; 

→ O rígido controle exercido pelo governo português sobre a atividade mineradora; 

→ Os elevados impostos cobrados. 

 

Organização do governo Português nas minas de ouro 

 

→ Cada mina descoberta devia ser comunicada imediatamente às autoridades; 

→ Impostos cobrados pelo ouro encontrado: quinto; 

→ Casas de Fundição: o ouro era pesado, derretido, transformado em barras que recebiam o 

carimbo real. 

 

• Conjuração Mineira: Muitos colonos mineiros estavam insatisfeitos com as práticas do governo 

português, principalmente na forma como os impostos eram cobrados. 

Um grupo de pessoas (fazendeiros, militares, mineradores, médicos, advogados, etc) iniciou um 

movimento com o objetivo de tornar Minas Gerais independente de Portugal. Infelizmente, o 

plano foi entregue e seus participantes foram presos, julgados e condenados ao exílio. Tiradentes 

foi executado. 


